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Voorwoord 
 

 

We dagen u graag uit! 

Eind 2013 ontvingen we op het stadhuis een klimaatbundel van 

enkele Hoogstraatse kinderen. De bundel hadden ze opgemaakt 

met een grote groep kinderen uit Vlaanderen en Nederland. Ze 

vertelden ons over hun bezorgdheid voor het veranderende 

klimaat in de wereld. Net zoals deze groep kinderen, proberen veel 

van onze inwoners hun impact op de wereld te verminderen. Deze 

initiatieven van onderuit zijn een inspiratie voor onze gemeente. 

Vele mensen stellen zich vragen over de toekomst. Zal onze jeugd 

het even goed hebben als wijzelf vandaag? Intussen begrijpt 

iedereen dat dit een verantwoordelijkheid is voor ons allemaal, ook van de lokale overheid. 

Vanuit dit verantwoordelijkheidsgevoel willen we in Hoogstraten klimaatverandering tegen 

gaan, samen met de gezinnen, de bedrijven en de mensen die in Hoogstraten komen genieten 

van onze mooie gemeente. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar vooral voor de meer 

dan 4.000 jongeren die in Hoogstraten wonen. We doen dit voor een toekomst voor kinderen 

en jongeren over de hele wereld. 

 

 

Tinne Rombouts 

Burgemeester van Hoogstraten 

Vlaams volksvertegenwoordiger 
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Een basis voor het Klimaatactieplan 
 

Visie op het lokaal klimaatbeleid 

 

1. EEN KLIMAATBELEID IS NODIG OP ALLE NIVEAUS 

Elke overheid, op lokaal, Vlaams , federaal of internationaal niveau moet op haar eigen terrein 

actie ondernemen. Stadsbestuur Hoogstraten neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid. De 

opmaak van een lokaal klimaatactieplan is een zoektocht naar de juiste werkwijze en acties, 

rekening houdend met wat realistisch en haalbaar is voor het lokale niveau en bevoegdheden. 

 

2. EEN KLIMAATBELEID VOEREN WE SAMEN, OVER ALLE SECTOREN HEEN 

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewoners en bezoekers spelen een onmisbare rol 

in het klimaatbeleid en de uitvoering van concrete acties en maatregelen. Het stadsbestuur 

engageert zich om zoveel mogelijk mensen vanuit verschillende achtergronden te betrekken 

in dit verhaal, ook de inwoners voor wie thema’s als energiebesparing en klimaat moeilijk te 

vatten zijn.  

De acties in dit klimaatactieplan zitten verdeeld over verschillende sectoren, van wonen en 

mobiliteit tot industrie en landbouw. De uitwerking van een klimaatactieplan is immers een 

horizontaal verhaal : het is niet te categoriseren in een dienst of bevoegdheid. Geïntegreerd 

werken is dus belangrijk.   

 

3. EEN KLIMAATBELEID IS EEN DYNAMISCH BELEID 

Kennis over het klimaat blijft in volle evolutie. Innovaties in technieken en nieuwe 

financieringsprogramma’s kunnen een lokaal bestuur helpen om haar klimaatactieplan uit te 

breiden. De vorm en opmaak van dit klimaatactieplan laat toe om regelmatig nieuwe gegevens 

toe te voegen en om acties bij te sturen of toe te voegen. 
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Burgemeestersconvenant als kader voor het 

klimaatbeleid 

 

Hoogstraten tekende op 24 februari 2014 officieel in op het Burgemeestersconvenant1, het 

programma van de Europese Unie voor lokale besturen die werken rond klimaatverandering. 

Met de ondertekending werd het engagement aangegaan om de uitstoot van CO2 te reduceren 

met 20%. Het is een vrijwillige toezegging om de energie-efficiëntie en het gebruik van 

duurzame energiebronnen op het grondgebied te verhogen.  

 

 

Foto : op 28 maart 2014 werd het startschot gegeven aan Kempen 2020 : alle 29 gemeenten 

in IOK – gebied ondertekenden het Burgemeestersconvenant. 

  

                                                
1 Bijlage : beslissing Gemeenteraad 24/02/2014 : goedkeuren van de ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant 
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Het convenant biedt een kader waarin lokale besturen hun klimaatbeleid kunnen uitwerken en 

vraagt een sterk engagement.  Deelnemers moeten de nodige aandacht besteden aan 

monitoring, beleidsplanning en rapportage van de vooruitgang. Concreet wordt er verwacht 

dat het lokale bestuur na ondertekening :  

 binnen één jaar een nulmeting opmaakt waarin de CO2-uitstoot op het grondgebied in 

kaart wordt gebracht; 

 

 binnen één jaar een klimaatactieplan indient waarin alle acties voor energiebesparing 

en toepassing van hernieuwbare energie zijn opgenomen; 

 

 tweejaarlijks rapporteert aan de Europese Unie. Deze rapportering wordt eveneens 

voorgelegd aan de Gemeenteraad. 

In de Kempen verenigden alle 29 gemeenten van het IOK – grondgebied zich onder het 

streekproject “Kempen 2020”. IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de 

Kempen) vervult een coördinerende rol voor dit intergemeentelijk initiatief, samen met de 

partners Provincie Antwerpen, VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en 

Eandis. Het streekproject zorgt voor een breed gedragen ondersteuning van het gemeentelijk 

klimaatbeleid en nieuwe kansen tot samenwerking tussen de gemeenten. 

 

IOK : “Kempen 2020 wil stappen zetten naar een regio die op een intelligente manier inzet op 

energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Zo blijft de energiekost betaalbaar, wordt de 

economie versterkt en wordt een betekenisvolle ecologische winst geboekt. “ 
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Cijfers als basis voor het klimaatactieplan 

 

1. GEGEVENS OVER CO2 - UITSTOOT OP LOKAAL NIVEAU 

Cijfers over energieverbruiken en CO2-emissies op lokaal niveau zijn zeer schaars. De 

Vlaamse overheid gaf aan VITO (Vlaamse instelling voor technologisch Onderzoek) de 

opdracht om voor de lokale besturen een aantal instrumenten te ontwikkelen :  

 Nulmeting : een scan van de CO2-emissies door de verschillende sectoren in Hoogstraten 

: wonen, landbouw, industrie, tertiaire sector en mobiliteit. Deze tool bevat een belangrijke 

databank aan gegevens van onder andere Eandis, VITO en verkeerscentrum Vlaanderen. 

IOK heeft de nulmeting voor Hoogstraten verder uitgewerkt. De nulmeting van alle 

gemeenten staat online bij Lokale statistieken van de Vlaamse overheid. 

 Maatregelentool : het is niet mogelijk om op actieniveau CO2-reducties te berekenen. Voor 

de belangrijkste maatregelen heeft VITO een tool ontwikkelt waarmee lokale besturen per 

sector de nodige berekeningen kunnen maken, bijvoorbeeld daken isoleren bij 20% van 

de gezinnen in Hoogstraten.  

In de komende hoofdstukken worden de gegevens uit deze instrumenten verder toegelicht.  

 

2. MONITORING EN EVALUATIE VAN TOEKOMSTIGE ACTIES 

Concrete resultaten van acties en plannen zijn nodig om het beleid regelmatig bij te sturen en 

om te communiceren aan de bevolking hoe een lokaal bestuur haar doelstellingen wil halen. 

Het registreren van een behaalde besparing op CO2 is echter geen evidentie. Hogere 

overheden of wetenschappelijke organisaties kunnen daarvoor op dit moment ook nog geen 

objectief hanteerbaar instrument voor aanreiken. Binnen dit klimaatactieplan zullen we 

proberen om bij de aanvang van acties concrete indicatoren te stellen en indien mogelijk deze 

te vertalen naar CO2-uitstoot. De resultaten zullen worden verwerkt in de tweejaarlijkse 

rapportering naar de Europese Unie. 

 

3. DE NULMETING : SCAN VAN DE CO2 – UITSTOOT IN HOOGSTRATEN 

De nulmeting geeft voor elke sector zijn aandeel in de totale CO2-uitstoot weer, voor het 

referentiejaar 2011. Enkel de energiegebonden emissies worden in kaart gebracht, met 

uitzondering van de uitstoot op snelwegen. De niet-energiegebonden emissies van de veeteelt 

bijvoorbeeld, zijn niet in de nulmeting opgenomen.  
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Grafiek : energiegebonden CO2-uitstoot per sector in Hoogstraten voor 2011. Bron : 

nulmeting VITO 

 

 

De totale CO2-uitstoot Hoogstraten bedraagt 166.058 Ton in 2011. Om deze uitstoot te 

compenseren, is er een bos nodig met de grootte van 166 keer de oppervlakte van 

Hoogstraten. 

Uit de grafiek blijkt dat alle sectoren van belang zijn in de aanpak van klimaatverandering.  

 

  

33%

19%
18%

15%

14%

1%

Uitstoot van CO2 in Hoogstraten

Landbouw

Wonen

Mobiliteit

Industrie

Tertiaire sector

Gemeentelijke gebouwen en
straatverlichting



 

Klimaatactieplan Hoogstraten  7 

Uitdagingen voor het lokaal klimaatbeleid 

 

Uit de emissie-inventaris kunnen we afleiden op welke terreinen het klimaatbeleid best kan 

inzetten. Het lokaal bestuur wil met haar klimaatbeleid volgende uitdagingen aangaan. 

 

1. DE EIGEN WERKING ENERGIEZUINIGER MAKEN 

Er gaat een CO2-impact gepaard met het bouwen en beheren van de eigen gebouwen, de 

inrichting, (her)aanleg en beheer van het openbaar domein, van de aankopen die de stad doet 

en van de organisatie van de eigen diensten. Een bestuur dat zelf niet op systematische wijze 

het goede voorbeeld geeft, ondermijnt heel haar klimaatbeleid. 

De eigen werking vertegenwoordigt slechts 1 % in de totale CO2-uitstoot. Het gaat om de 

uitstoot verbonden aan de verwarming en werking van het gebouwpatrimonium, de openbare 

verlichting en het wagenpark. Bij elk van deze energieverbruikers bevindt zich nog 

besparingspotentieel. 

 

2. BENUTTEN VAN HET BESPARINGSPOTENTIEEL VAN WONINGEN EN 

GEBOUWEN 

Een deel van het woningbestand in de gemeente is verouderd en vele woningen zijn nog niet 

voldoende geïsoleerd. Het lokaal bestuur kan met haar woonbeleid en sterk sturend beleid 

voeren voor de woningmarkt.  

Een groot gedeelte van het energieverbruik van de tertiaire sector is gerelateerd aan 

gebouwen: kantoren, handelszaken, horeca, scholen, gemeenschapslokalen…. Het 

besparingspotentieel voor het energieverbruik in deze gebouwen is nog groot. 

 

3. MINDER GEMOTORISEERD VERKEER IS MINDER FILES EN CO2 

Verkeer draagt met 18% aanzienlijk bij tot de uitstoot van CO2 in de gemeente.  De uitdaging 

is om voor personenvervoer het aantal verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar 

vervoer te verhogen. Daarnaast kan er voor het vrachtvervoer efficiëntere verplaatsingen 

bekomen worden. 

 

4. OPTIMAAL BENUTTEN VAN PRODUCTIEPOTENTIEEL HERNIEUWBARE 

ENERGIE 

De hernieuwbare energieproductie is de laatste jaren in stijgende lijn, maar blijft al bij al nog 

zeer bescheiden. Het potentieel is echter groot. De productie van hernieuwbare energie 

(zonne- en windenergie en waterkracht) stoot zo goed als geen CO2 uit. Andere vormen zoals 

energie uit biomassa, warmtekrachtkoppeling of diepe geothermie stoten minder CO2 uit dan 

fossiele bronnen. Door in te zetten op de productie van hernieuwbare energie neemt de 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. 
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5. VERDUURZAMEN VAN BEDRIJVEN OP HET GEMEENTELIJK GRONDGEBIED 

Bedrijven en de land- en tuinbouw vertegenwoordigen meer dan 50% van de CO2-uitstoot op 

het gemeentelijk grondgebied en vormen daardoor een belangrijke partner. Ingrijpen op de 

CO2-uitstoot voor deze sector is echter minder evident. Een lokaal bestuur heeft immers een 

minder sturende rol te spelen in haar beleid naar de lokale economie toe. Bedrijfsleiders 

bewust maken, goede praktijken aanreiken en netwerkmomenten faciliteren zijn taken die het 

lokale bestuur op zich kan nemen. 

 

6. VERHOGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK BEWUSTZIJN EN EEN EFFECTIEVE 

VERANDERING VAN GEDRAG 

Het klimaatbewustzijn van de burgers, de bedrijven en de organisaties in de gemeente is de 

afgelopen jaren gestegen. Toch is er voor bepaalde doelgroepen in de maatschappij nog te 

weinig informatie beschikbaar en ligt er nog een grote uitdaging in het creëren van een 

gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.  
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Methodiek voor de opmaak van het klimaatplan 

 

1. INTERNE ORGANISATIE 

De ontwikkeling en uitvoering van een klimaatbeleid vraagt een sterk geïntegreerde werking. 

Daarom werd er intern een kerngroep Burgemeestersconvenant opgericht met de volgende 

leden :  

College Tinne Rombouts, Ward Baets, Jef Vissers 

Interne zaken Gemeentesecretaris, Judith Schrijvers 

Wonen - Leefomgeving Ann Embrechts, Sonja Leemans 

Grondgebiedszaken (verkeer) Harry Vanderhenst 

Lokale economie Jan Verlinden 

Participatie en doelgroepenwerking Klara Koyen, Hilt Rigouts 

 

De kerngroep staat in voor de uitwerking van het klimaatatieplan, de opvolging van de acties 

en de tweejaarlijkse rapportage naar de Europese Unie.  

Intern werden twee workshops begeleid door IOK met een groep van medewerkers en leden 

van het College. 2 

 

2. INSPRAAK EN PARTICIPATIE 

Het bestuur koos bewust voor een uitgebreide planfase waarbij het belangrijk was om alle 

actoren uitgebreid te informeren en te bevragen.  

 18 maart en 15 april 2014 : algemeen infomoment voor de gemeenteraad, de betrokken 

adviesraden3 (thematisch en grondgebonden) en de dorpsraden. De aanwezigen 

kregen toelichting over het belang en uitdagingen van een lokaal klimaatbeleid. Het 

bevatte onder meer de aanbevelingen van de Bond Beter Leefmilieu voor lokale 

besturen.  

 6 mei 2014 : inspraakmoment voor de gemeenteraad, betrokken adviesraden en de 

dorpsraden. In drie workshops over wonen, werken en mobiliteit werden ze aangezet 

om actief mee te denken over mogelijke acties. Niet alleen wat de het lokale bestuur 

zelf kan doen, maar ook wat andere sectoren kunnen betekenen.4 

 

                                                
2 bijlage : Verslag IOK – intern inspraakmoment 
3 mondiale raad, Landbouwadviesraad, Milieuraad, Adviesraad Lokale Economie, Verkeersraad.  
4 bijlage : Verslag extern inspraakmoment 
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6 mei 2014 : leden van de Gemeenteraad, betrokken adviesraden en dorpsraden geven hun 

advies over een lokaal klimaatactieplan voor Hoogstraten 

 

 23 oktober en 4 november 2014 : inspraakmoment voor kinderen. Onder begeleiding 

van Djapo werkten kinderen aan een advies voor het klimaatactieplan in Hoogstraten. 

Leerlingen van twee Hoogstraatse scholen kwamen hun aanbevelingen overhandigen 

aan het Schepencollege. De pers reageerde enthousiast : de redactie van Karrewiet, 

het nieuws voor kinderen op Ketnet, maakte een mooie reportage over de kinderen die 

op bezoek kwamen op het stadhuis. De kinderen verzamelden al hun ideeën en 

wensen in een tijdcapsule, die een plaats krijgt in het stadhuis. Tegen 2020 wordt de 

capsule opnieuw geopend met de scholen om te kijken wat er gerealiseerd is.5  Link : 

http://www.ketnet.be/karrewiet/4-november-2014-klimaatplan-hoogstraten  

 

 

23 oktober en 4 november 2014 : kinderen denken mee na over een lokaal klimaatactieplan 

 

 

3. MODEL KLIMAATACTIEPLAN 

Het bestuur ontwikkelde een hanteerbaar werkdocument dat geïntegreerd kan worden in de 

bestaande meerjarenplanning. De basis van het klimaatactieplan van Hoogstraten is een 

document in excel, dat enkel intern wordt gebruikt door de diensten. Voor het Schepencollege 

en de gemeenteraad is een uitgebreider klimaatactieplan opgesteld, waarin de beleidsmakers 

een ruimere toelichting krijgen over de aanpak, uitdagingen en actieplannen.  

                                                
5 bijlage : Artikel IOK infomagazine- inspraak voor kinderen 

http://www.ketnet.be/karrewiet/4-november-2014-klimaatplan-hoogstraten
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Het bestuur rekent voor de uitvoering van het klimaatactieplan op de samenwerking met de 

bevolking, bedrijven, verenigingen en organisaties. Het is belangrijk dat deze groepen 

voldoende worden geïnformeerd. Er worden extra communicatiekanalen ingezet om de 

partners te informeren over het klimaatactieplan en hen aan te sporen om mee te doen. 
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Lijst met afkortingen 
 

VITO : Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek 

IOK : Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen 

CH4 en N2O : methaan en lachgas, twee broeikasgassen die vrijkomen bij de vertering van 

voedsel door vee en bemesting 

BAU : business as usual 

MJP : Meerjarenplan 
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Klimaatactieplannen per sector 
 

 Leeswijzer 

 Landbouw 

 Wonen 

 Mobiliteit 

 Industrie 

 Tertiaire sector 

 Eigen werking 

 Participatie 
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Leeswijzer actieplannen 
 

De actietabellen bevatten alle acties die we reeds doen en de acties die werden voorgedragen 

tijdens de inspraakmomenten of door IOK. De acties werden herschreven en gecategoriseerd, 

kregen een beoordeling naar effect en werden ingepast in de werking van het stadsbestuur. 

Door de acties op te lijsten in een excel-tabel, wordt de actielijst hanteerbaar en dynamisch. 

De opmaak van de lijst laat toe om filters of rangschikkingen toe te passen. Zo kan bijvoorbeeld 

een overzicht gemaakt worden van : 

 acties die we voeren binnen een bepaalde groep of doelstelling, bijvoorbeeld alle acties 

voor het bestaand woonpatrimonium of de acties die land- en tuinbouwbedrijven helpen 

om hun bedrijfsvoering efficiënter te maken; 

 acties die we reeds uitvoeren of die we reeds zijn opgestart ; 

 acties die we hebben voorzien in het Meerjarenplan (MJP) 2014 - 2019; 

 nieuwe acties, die we nog niet hebben voorzien in het MJP of die we nog niet uitvoeren. 

Titel kolom : Toelichting : 

Groep de acties zijn gecategoriseerd naar doelstelling of doelgroep 

Actieplan / Actie korte omschrijving van de actie of verder uit te werken actieplan 

Beoordeling 

een inschatting van het effect naar CO2-reductie van de actie, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, op korte of op lange termijn.  

 0 = deze actie is niet op maat van Hoogstraten / brengt te 
weinig effect / zetten we in een andere vorm of groeperen we 
met andere acties (zijn standaard niet weergegeven in de 
printversie van de tabellen) 

 B  = deze actie is intussen reguliere werking en vinden we het 
minimum van wat er in het plan moet worden opgenomen. 
Vaak zijn dit ook acties die we reeds uitvoeren. 

 + = actie heeft potentieel tot CO2-reductie  

 ++ = actie heeft een groot potentieel tot CO2-reductie 

Trekker welke dienst gaat het project trekken (≠ uitvoerder van het project) 

Partner zijn er externe partners betrokken? 

Timing 

wanneer wordt het project uitgevoerd, waarbij : 

 doorlopend : deze actie wordt over de jaren verspreid 
uitgevoerd 

 occasioneel : wanneer een actie / campagne / kans zich 
voordoet 

 20** : opstartjaar van de actie 

€ 

inschatting van de kosten van een actie, waarbij :  

 indien er in het MJP reeds een budget is ingeschreven, wordt 
dit bedrag overgenomen; 

 waar een realistische inschatting gemaakt kan worden, is dit 
gebeurd; 

 zoniet is er een "x" geplaatst. Dit moet later verder uitgewerkt 
worden. 
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Commentaar bemerkingen of korte toelichting bij de actie 

MJP verwijzing naar het meerjarenprogramma, de actie is dus reeds  

 goedgekeurd binnen het MJP of onder een actieplan goedgekeurd 

inspraakmoment de actie is geadviseerd tijdens een intern of extern inspraakmoment 

IOK de actie is voorgedragen door IOK 

Doen we reeds bestaande dienst, die we verder zetten of verder moeten uitbouwen 

Kopie uit andere 
tabel 

de actie komt in meerdere sectoren / actietabellen terug 
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Landbouw  
 

WAT LEREN DE CIJFERS? 

 

 

De landbouw in Hoogstraten veroorzaakt 33% van de CO2-uitstoot in Hoogstraten. Het 

aandeel van de landbouw in een gemiddelde Kempense gemeente is 11%. Gezien de sterke 

concentratie aan land- en tuinbouwbedrijven in Hoogstraten, is dit percentage in verhouding. 

De emissies van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas (CH4 en N2O komt vrij 

door onder andere de voedselvertering en mest van de veestapel), zijn niet in de meting 

opgenomen.  

Voor de sector landbouw is er geen groeiscenario bekend. Er is dus niet geweten hoeveel CO2 

er in deze sector meer of minder verwacht wordt tegen 2020. Voor de landbouwsector zijn er 

echter wel Vlaamse historische verbruiksgegevens te vinden, die een indicatie geven van de 

te verwachten evolutie. 

 

Grafiek : Evolutie van het energiegebruik en de gebruikte energiebronnen in de Vlaamse land- 

en tuinbouwsector. Bron Landbouwrapport 2012, Departement Landbouw en Visserij.
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Vastgesteld wordt dat het energieverbruik na 2007 opnieuw is gestegen, net als het aandeel 

van aardgas en biomassa in de energiemix. Naast jaarinvloeden (koudere winters) en een 

stijgend energiegebruik in de veeteelt ligt het gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK) in 

de glastuinbouw aan de basis. Deze technologie die op het eerste gezicht aanleiding geeft 

tot een stijgend energieverbruik op sectorniveau betekent echter globaal voor Vlaanderen 

een belangrijke besparing op het primaire energiegebruik. Warmtekrachtkoppeling draagt bij 

tot de openbare elektriciteitsproductie in Vlaanderen waarbij restproducten als warmte (en 

CO2- voor plantbemesting in de glastuinbouw) ingezet kunnen worden voor verwarmings- of 

droogdoeleinden. De grafiek toont dan ook een daling van het netto-energieverbruik 

(lijngrafiek). Men spreekt van netto-energiegebruik omdat de land- en tuinbouwsector ook 

netto-producent van elektriciteit is geworden via WKK en zonnepanelen. 

! bemerking : in de nulmeting van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), 

die gebruikt wordt als basis voor het klimaatactieplan, is dit netto-energieverbruik niet 

verrekend en wordt enkel het verbruik van de WKK’s mee genomen. In onderstaande grafiek 

is de uitstoot van WKK’s weergegeven onder energiebron Warmte / Koude (niet onder 

aardgas).  

 

Grafieken : het aandeel van energiebronnen in kWh en CO2 -uitstoot voor 2011 Bron : 

nulmeting VITO  

   

 

Het aandeel van stookolie in het totale energieverbruik van de land- en tuinbouw bedraagt 

volgens de nulmeting van VITO 43%. Deze cijfers zijn gebaseerd op verbruiken van 

distributienetbeheerder Eandis en de energiebalans6 van VITO (zie grafiek hieronder). De 

laatste jaren is voornamelijk de glastuinbouw overgestapt naar verwarming op aardgas. Het 

reële aandeel van verwarming op stookolie is hoogstwaarschijnlijk kleiner dan wat in de 

nulmeting te zien is. Gezien de hogere omzettingsfactor van kWh naar CO2 voor stookolie, 

kan dit een positieve invloed hebben op de totale CO2 - uitstoot voor de sector. 

  

                                                
6 VITO maakt jaarlijks een energiebalans op in opdracht van Vlaanderen. Het doel is in één rapport een volledig 

overzicht te maken van het energieverbruik in Vlaanderen in een bepaald jaar en de evolutie van dit 
energieverbruik op te volgen. 
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Grafiek : overzicht van de energiestromen in de Vlaamse landbouw voor 2013. Bron : 

energiebalans VITO 

 

Van links naar rechts : akkerbouw + intensieve veehouderij, graasdierhouderij, glastuinbouw, 

vollegrondstuinbouw + blijvende teelten, zeevisserij, bosbouw en groenvoorziening. 

 

WAT IS ER NODIG? 

Voor land- en tuinbouwbedrijven kunnen de kosten voor energie oplopen tot 50% van de 

bedrijfskosten. Daarnaast heeft twee op de vijf bedrijven de laatste vijf jaar jaren geen 

innovaties meer doorgevoerd. Wanneer dit wel het geval was, was kostenbesparing de 

voornaamste reden. De opportuniteiten voor emissiereductie moeten gezocht worden in 

energiebesparing, duurzame energieproductie en het verlagen van de uitstoot die verbonden 

is met de veeteelt, mestopslag en bodem. 

Een lokaal bestuur heeft niet de nodige regierol om binnen de landbouwsector op sturende  

wijze in te grijpen op de CO2-emissies. Meer nog dan bij de sectoren wonen en mobiliteit, 

moet het stadsbestuur zoeken naar een samenwerking met de lokale land- en 

tuinbouwsector. In onderstaand actieplan voor de landbouw wordt aangegeven wat de 

gemeente binnen haar bereik en mogelijkheden wil realiseren. 

De acties binnen de land- en tuinbouw kunnen we onderverdelen in volgende groepen :  

1. Proces : acties die land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen bij het energie-

efficiënter maken van hun bedrijfsvoering, op procesmatig of gebouwtechnisch vlak; 

2. Planning : uitbouwen van de landbouwplanning in de gemeente; 

3. HE : acties die land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen bij het toepassen van 

hernieuwbare energie; 

4. Consument : acties die gericht zijn op de consumenten, zowel individueel als 

bedrijven en organisaties, die door hun aankopen ook een belangrijke emissie-impact 

veroorzaken.   
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Landbouw - actietabel 
 

 

 

EEN GREEP UIT DE ACTIES :  

 

 Een lerend netwerk organiseren waarin land- en tuinbouwbedrijven kennis- en 

ervaringen kunnen uitwisselen. 

 

 Gratis energiescans laten uitvoeren bij een selectie van land- en tuinbouwbedrijven 

in Hoogstraten.  

 

 Met secundaire school VITO Hoogstraten een ondersteuningspakket uitwerken 

zodat de school energiebesparing opneemt in het algemeen lessenpakket voor de 

richting land- en tuinbouw. 

 

 Ondersteunen van kennis- en ervaringsuitwisseling over kleinschalige hernieuwbare 

energieproductie op het bedrijf, zoals bijvoorbeeld pocketvergisters op 

melkveebedrijven. 

 

 Verbeteren en stapsgewijs verankeren van het duurzaam aankoopbeleid van de 

gemeente voor voeding en drank. 

 

Een volledig overzicht van alle acties voor de landbouw is in de actietabel weergegeven. 
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Wonen 
 

WAT LEREN DE CIJFERS? 

 

 

 

Grafiek : aantal scenario’s voor het effect van de energiegebonden CO2-uitstoot van woningen 

in Hoogstraten tegen 2020. Bron : Studiendienst van de Vlaamse Regering, maatregelentool 

van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling) en IOK (Intercommunale 

Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen). 

 

*BAU : business as usual 
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Indien we geen actie ondernemen en de groei blijft doorgaan zoals we die nu kennen, dan 

stijgen de CO2 – emissies voor de sector wonen binnen Hoogstraten naar 34.184 Ton. Dit is 

een stijging van 11% op 9 jaar tijd.  

Grafieken : het aandeel van energiebronnen in kWh en CO2 -uitstoot voor 2011 in Hoogstraten. 

Bron : nulmeting VITO  

  

Wat is er dan nodig om de emissies van CO2 met 20% te doen dalen? Waar zit het grootste 

besparingspotentieel? In de nulmeting van het burgemeestersconvenant kunnen we enkele 

belangrijke verbruikscijfers terug vinden ; 

 het verwarmen van de bestaande woningen zorgt voor bijna 80% van de totale CO2 

uitstoot ;  

 verwarmen op stookolie zorgt voor een grotere CO2 – uitstoot. 

 

Grafiek : het verbruik in kWh per aansluiting van aardgas en elektriteit (EAN) in Hoogstraten 

en een gelijkaardige gemeente. Bron : Eandis 

 

Het verbruik in Hoogstraten ligt hoger dan in een gelijkaardige gemeente :  

 17% voor elektriciteit ; 

 27% voor aardgas.   
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WAT IS ER NODIG? 

Om de groei van het BAU-scenario (business as usual) te doorbreken, moeten we 

voornamelijk inzetten op het beter isoleren van het bestaande woonpatrimonium in 

Hoogstraten en gedragsverandering. Uit de maatregelentool7 van VITO blijkt dat minstens 

1.781 gezinnen hun woning grondig moeten isoleren.  

Tabel : maatregelen bestaand patrimonium en besparingspotentieel (Bron : maatregelentool 

VITO ) 

20% van de huishoudens of 1781 gezinnen :  Ton CO2 

plaatst dakisolatie 1 571 

plaatst muurisolatie 1 656 

plaatst betere beglazing 1 054 

gedragsverandering 1 709 

totaal besparing maatregelen 5 990 

Besparing tov totaal CO2-uitstoot Hoogstraten 3,5% 

 

Andere maatregelen zullen eveneens bijdragen aan een lagere energieverbruik, bijvoorbeeld 

vloerisolatie, efficiëntere verwarmingstechnieken, het veranderen van energiedrager (van 

stookolie naar aardgas) of kleinere ingrepen zoals zuinigere lampen.  

 

Tabel : maatregelen hernieuwbare energie voor woningen en besparingspotentieel (Bron : 

maatregelentool VITO) 

20% van de huishoudens of 1781 gezinnen :  Ton CO2 

plaatst PV tussen 2011-2020 1 471 

plaatst warmtepomp tussen 2011-2020 5 360 

plaatst zonneboiler tussen 2011-2020 297 

Totaal besparing maatregelen 7 128 

Besparing tov totaal CO2-uitstoot Hoogstraten 4,3% 

 

Deze cijfers vormen een basis om een actieplan voor de sector wonen op te maken. Een lokaal 

bestuur kan niet alleen tot de nodige reductie komen, daarvoor is samenwerking nodig met 

alle betrokken actoren: hogere overheden, organisaties en niet in het minst de gezinnen zelf. 

                                                
7 De Vlaamse overheid gaf de opdracht aan VITO om het besparingspotentieel van verschillende 

energiebesparende maatregelen te berekenen. Het bleek niet mogelijk om dit op actieniveau te gaan berekenen. 
Voor de belangrijkste maatregelen heeft VITO een tool ontwikkelt waarmee gemeenten per sector de nodige 
berekeningen kunnen maken. 



 

Klimaatactieplan Hoogstraten Wonen 26 

In het actieplan voor de sector wonen wordt aangegeven wat het lokaal bestuur binnen haar 

bereik en mogelijkheden wil realiseren. 

De acties binnen de sector wonen kunnen we onderverdelen in volgende groepen :  

1. Algemeen : acties gericht naar de bevolking in het algemeen, op individueel vlak of in 

groep, voor nieuwbouw of bestaande bebouwing, algemene dienstverlening, … ; 

2. Bestaande gebouwen : acties specifiek gericht naar het verbeteren van het energiepeil 

van het bestaande woonpatrimonium van Hoogstraten ; 

3. Nieuwbouw : acties specifiek gericht naar het verhogen van de energieprestatiepeil van 

nieuwe gebouwen, aanvullend op de bestaande Energieprestatienormen voor 

nieuwbouw. 

4. Doelgroepenwerking : acties gericht naar specifieke doelgroepen, zoals mensen in 

armoede, ouderen, jongeren,… 

5. Professionele sector en beleidsmakers : acties waarbij we samenwerking zoeken met 

de professionele sector, het onderwijs, acties die bijdragen aan visievorming rond 

woonbeleid,… 
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Wonen - actietabel 
 

 

 

EEN GREEP UIT DE ACTIES :  

 

 Een actieve brugfunctie vervullen tussen inwoners op zoek naar informatie en 

deskundige organisaties en partners voor bijvoorbeeld planadvies duurzaam 

(ver)bouwen, energiescans van de Energiesnoeier, workshops rond duurzaam 

(ver)bouwen, goedkope leningen van EnergieK,… 

 

 Inwoners informeren over verschillende vormen van hernieuwbare energie voor 

woningen door bijvoorbeeld samenaankopen, kijkdagen,… 

 

 Eigenaars en bewoners van woningen met een slechte woonkwaliteit en / of een hoog 

energieverbruik actief opzoeken via een huisbezoek. Deze gezinnen een advies en 

trajectbegeleiding bieden om het verbruik te doen dalen en de woonkwaliteit te doen 

stijgen. 

 

 Streven naar een duurzame, kwaliteitsvolle woonwijkontwikkeling en verdichting 

van de kernen : bij het ontwerp wordt maximaal rekening gehouden met alle aspecten 

van duurzaam bouwen. 

 

 Gemeentelijke ondersteuning bieden bij pilootprojecten van partners om nieuwe 

woonvormen, duurzame verdichting en slim ruimtegebruik te introduceren in 

Hoogstraten. 

 

 Secundaire school VITO Hoogstraten betrekken bij relevante projecten en 

informatiemomenten over duurzaam (ver)bouwen en energiezuinige technieken. 

 

 

Een volledig overzicht van alle acties voor de sector wonen is in de volgende tabel 

weergegeven. 
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Mobiliteit  
 

WAT LEREN DE CIJFERS? 

 

 

Grafiek : aantal scenario’s voor het effect van de energiegebonden CO2-uitstoot van 

woningen in Hoogstraten tegen 2020.  Bron : Studiendienst van de Vlaamse Regering, 

maatregelentool van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling) en IOK 

(Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen). 

 

*BAU : business as usual 

 

Indien we geen actie ondernemen en de groei blijft doorgaan zoals we die nu kennen, dan 

stijgen de CO2 – emissies voor de sector mobiliteit binnen Hoogstraten naar 31.526 Ton. Dit 

is een stijging van slechts 2% op 9 jaar tijd. De verwachte groei ligt hier lager dan bij andere 

sectoren.  
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Grafiek : verdeling van het aantal voertuigkilometers in 2011 per type voertuig. Bron : 

Verkeerscentrum Vlaanderen. 

 

 

Grafiek : aantal verwachte voertuigkilometers tegen 2020 per type voertuig. Bron : 

Verkeerscentrum Vlaanderen. 

 

 

Grafieken : het aandeel van energiebronnen in kWh en CO2  uitstoot voor 2011 Bron : 

nulmeting VITO  
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Wat is er nodig om de emissies van CO2 met 20% te doen dalen ten opzicht van het BAU - 

scenario? Waar zit het grootste besparingspotentieel? In de nulmeting van het 

burgemeestersconvenant kunnen we enkele belangrijke verbruikscijfers terug vinden ; 

 personenwagens veroorzaken bijna 90% van de CO2-uitstoot in Hoogstraten; 

 ondanks een verwachte stijging van de uitstoot met 2%, verwacht men dat het aantal 

voertuigkilometers van personenwagens tegen 2020 met 20% toeneemt. 

 

WAT IS ER NODIG? 

Om de groei van het BAU-scenario te doorbreken, moeten we voornamelijk inzetten op 

infrastructuurwijziging en gedragsverandering. Uit de maatregelentool8 van VITO blijkt dat we 

10% van de kilometers die in 2011 met personenwagens gereden werden, tegen 2020 moeten 

vervangen door fiets of te voet. Verdere CO2- reductie is mogelijk door meer en efficiëntere 

inzet van openbaar vervoer, technologische vernieuwingen in het wagenpark en overstap naar 

alternatieve brandstoffen.  

Tabel : maatregelen voor mobiliteit en besparingspotentieel. Bron : maatregelentool VITO 

 Ton CO2 

10% kilometers die in 2011 met personenwagen tegen 2020 vervangen 
door fiets of te voet 

2 110 

efficiëntere inzet openbaar vervoer, technologische vernieuwingen in 
wagenpark, overstap naar alternatieve brandstoffen 

3 153 

totaal besparing maatregelen 5 990 

Besparing tov totaal BAU* scenario Hoogstraten 3,1 

*BAU = business as usual 

Deze cijfers vormen een basis om een actieplan voor de sector mobiliteit op te maken. Het is 

duidelijk dat een lokaal bestuur niet alleen tot de nodige reductie kan komen en dat er 

samenwerking nodig is met alle betrokken actoren: hogere overheden, organisaties en niet in 

het minst de sector en de bestuurder zelf. In het actieplan van de gemeente wordt aangegeven 

wat de gemeente binnen haar bereik en mogelijkheden kan betekenen. 

De acties binnen de sector mobiliteit kunnen we onderverdelen in volgende groepen :  

1. infrastructuuraanpassingen voor fietsers; 

2. infrastructuuraanpassingen voor auto’s en vrachtwagens; 

3. gedragsverandering bij de bevolking door informeren en sensibiliseren; 

4. een duurzame ruimtelijke planning en gemeentelijke wet- en regelgeving; 

5. faciliteren bij de overstap naar nieuwe ontwikkelingen in de mobiliteitssector; 

6. de dienstverlening van het openbaar vervoer in de gemeente zo goed mogelijk helpen 

uitbouwen;  

                                                
8 De Vlaamse overheid gaf de opdracht aan VITO om het besparingspotentieel van verschillende 

energiebesparende maatregelen te berekenen. Het bleek niet mogelijk om dit op actieniveau te gaan berekenen. 
Voor de belangrijkste maatregelen heeft VITO een tool ontwikkelt waarmee gemeenten per sector de nodige 
berekeningen kunnen maken. 
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Mobiliteit - actietabel 
 

 

 

EEN GREEP UIT DE ACTIES :  

 

 Voorzien van laadstations voor elektrische fietsen op strategische plaatsen; 

 

 Verzekeren van een reguliere busverbinding tussen het centrum van Hoogstraten 

en Meerle 

 

 Laadinfrastructuur voorzien voor voertuigen op alternatieve brandstoffen, 

aanvullend op het aanbod van bedrijven en andere organisaties 

 

 Bij ontwerp en beoordeling van grotere projecten of nieuwe functies moet ook het 

mobiliteitsaspect voldoende in rekening worden gebracht. Er wordt uitgegaan van het 

STOP – principe. 

 

 De Hoogstraatse basisscholen intensief begeleiden bij de opmaak van een 

schoolvervoersplan. 

 

 

Een volledig overzicht van alle acties voor mobiliteit is in de actietabel weergegeven. 
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Industrie 
 

WAT LEREN DE CIJFERS? 

 

 

De bedrijven in Hoogstraten verbruiken 15% van de totale CO2 –uitstoot op het grondgebied. 

Kantoren, handelaars, horeca, … zijn niet onder industrie opgenomen en vallen onder tertiaire 

sector.  

Het verbruik van ETS bedrijven (Emissions Trading System) is niet opgenomen in de 

verbruikscijfers. In Hoogstraten is er één ETS bedrijf.  Bedrijven met een groot energieverbruik 

van meer dan 0,1 PJ of ca 100.000 MWh zijn door hogere overheden reeds geëngageerd tot 

een systeem voor energiereductie :  

 ETS bedrijven : vallen onder het Europees emissiehandelssysteem; 

 Benchmarkconvenant en auditconvenant : vrijwillig engagement om koploper te 

worden op gebied van energie-efficiëntie.  

Voor bedrijven met een primair verbruik lager dan 0,1PJ werd geen convenantsysteem in 

Vlaanderen opgezet. Voor deze bedrijven kan een lokale overheid acties nemen om hen te 

ondersteunen bij energiebesparing.  

Binnen het Burgemeestersconvenant is er door VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek) een berekening gemaakt van mogelijke groeiscenario’s voor de verschillende 

sectoren wonen, mobiliteit en de tertaire sector. Dit is een inschatting van de verwachte groei 

van de CO2-uitstoot van een specifieke sector op lokaal niveau. Voor de sectoren industrie en 

landbouw was dit niet mogelijk, waardoor er geen gegevens bekend zijn over de uitstoot van 

industrie in 2020 (bij een “business as usual” of ongewijzigd beleid).  
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Grafieken : het aandeel van energiebronnen in kWh en CO2  uitstoot voor 2011 Bron : 

nulmeting VITO  

 

 

 

Wat is er dan nodig om de emissies van CO2  binnen de sector met 20% te doen dalen? Waar 

zit het grootste besparingspotentieel? In de nulmeting van het burgemeestersconvenant 

kunnen we enkele belangrijke verbruikscijfers terug vinden ; 

 het stroomverbruik en verbruik voor verwarming zijn quasi 50/50 ;  

 aardgas is ruim de meest gebruikte energiebron voor verwarming. 

 

Grafiek : verdeling van het energieverbruik over de verschillende deelsectoren binnen de 

sector Industrie (Bron : Eandis) 

 

* Omwille van privacyredenen, zijn veel bedrijven onder een restgroep geplaatst. Eandis kon voor deze restgroep 

geen onderverdeling meer maken. 

Verbruikscijfers per deelsector tonen aan dat de sectoren in Hoogstraten zeer divers zijn. 

Eandis kan op dit moment geen meer gedetailleerde cijfers voorleggen. 
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WAT IS ER NODIG? 

Uit de cijfers blijkt dat de industriële sector in Hoogstraten divers is samengesteld en dat er 

weinig cijfermateriaal voorhanden is. De gelijke verdeling tussen stroomverbruik en verbruik 

voor verwarming wijst er ook op dat er op diverse maatregelen moet ingezet worden (van 

proces tot gebouwtechnisch zoals isolatie of relighting). Het lokaal bestuur kan de bedrijven 

betrekken bij het klimaatbeleid, goede praktijken aanreiken en netwerken mogelijk maken. 

Een lokaal bestuur heeft niet de nodige regierol om binnen de industrie op sturende  wijze in 

te grijpen op de CO2-emissies. Meer nog dan bij de sectoren wonen en mobiliteit, moet het 

stadsbestuur zoeken naar een samenwerking met de lokale bedrijven, zowel groot als 

middelgebruikers. In onderstaand actieplan voor de industrie wordt aangegeven wat de 

gemeente binnen haar bereik en mogelijkheden wil realiseren. 

De acties binnen de sector industrie zijn gecategoriseerd in volgende groepen :  

 Lokale economie algemeen : acties die bedrijven ondersteunen bij energiebesparing, 

op procesmatig en gebouwtechnisch vlak; 

 Hernieuwbare energie : acties die bedrijven ondersteunen bij het toepassen van 

hernieuwbare energie; 

 Planning :uitbouwen van een gemeentelijke planning voor lokale economie  
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Industrie - actietabel 
 

 

 

EEN GREEP UIT DE ACTIES :  

 

 Opvolgen van het onderzoek en inspelen op kansen voor de introductie van gedeelde 

hernieuwbare energie voor bedrijven(terreinen), zoals bijvoorbeeld warmtenetten, 

coöperatieven,… 

 

 Ondersteuning bieden aan projecten van (sector-)organisaties om CO2- en 

energiebesparing in de sector te bekomen. 

 

 Een lerend netwerk organiseren waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld en de 

resultaten ervan communiceren naar de hele sector. 

 

Een volledig overzicht van alle acties voor de industrie is in de actietabel weergegeven. 
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Tertiaire sector  
 

WAT LEREN DE CIJFERS? 

 

 

De tertiaire sector is een verzameling van bedrijven, organisaties en (publieke) instellingen die 

niet tot de industrie behoren. Het is een brede sector, met onder andere de kantoren, 

handelaars, horeca, scholen, publieke diensten9,… 

 

Grafiek : aantal scenario’s voor 2020. Bron : maatregelentool van VITO (Vlaams Instituut voor 

Technologische Ontwikkeling) en IOK. 

 

*BAU : business as usual 

                                                
9 De verbruiken van gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting en het wagenpark zitten niet in 
deze sector. Het verbruik van de gebouwen van het OCMW zijn wel in deze cijfers vervat. 
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Indien we geen actie ondernemen en de groei blijft doorgaan zoals we die nu kennen, dan 

stijgen de CO2 – emissies voor de sector wonen binnen de tertiaire sector naar 23.634 ton. Dit 

is een stijging van 5% op 9 jaar tijd.  

Grafieken : het aandeel van energiebronnen in kWh en CO2  uitstoot voor 2011 Bron : 

nulmeting VITO  

  

 

Wat is er dan nodig om de emissies van CO2  binnen de sector met 20% te doen dalen? Waar 

zit het grootste besparingspotentieel? In de nulmeting van het burgemeestersconvenant 

kunnen we enkele belangrijke verbruikscijfers terug vinden ; 

 het stroomverbruik en verbruik voor verwarming zijn quasi 50/50 ;  

 verwarmen op stookolie zorgt voor een grotere CO2 – uitstoot. 

 

Grafiek : verdeling van het energieverbruik over de verschillende deelsectoren binnen de 

tertiaire sector (Bron : Eandis) 

 

Rest tertiair : KMO’s, zelfstandigen, gemeenschapscentra, … 
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WAT IS ER NODIG? 

Uit de cijfers blijkt dat de tertiaire sector zeer divers is samengesteld, van kantoren en 

handelaars tot verenigingslokalen en scholen. De gelijke verdeling tussen stroomverbruik en 

verbruik voor verwarming wijst er ook op dat er op diverse maatregelen moet ingezet worden 

(isolatie, relighting, apparaten, ….). 

Om de groei van het BAU-scenario te doorbreken, moeten we voornamelijk inzetten op 

samenwerking met de verschillende deelsectoren in Hoogstraten en gedragsverandering. De 

diverse samenstelling van deze sector maakt het moeilijker om concrete acties te definiëren. 

Uit de maatregelentool10 van VITO blijkt alvast dat we minstens 20% van de bebouwde 

oppervlakte gebouwen moeten bereiken.  

Tabel : maatregelen bestaand patrimonium en besparingspotentieel (Bron : maatregelentool 

VITO Hoogstraten) 

 Ton CO2 

In 20% van de oppervlakte gebouwen worden 
energiebesparende maatregelen uitgevoerd 

1293 

Gedragsverandering 1081 

totaal besparing maatregelen 2374 

Besparing tov totaal CO2-uitstoot Hoogstraten 1,4% 

 

Deze cijfers vormen een basis om een actieplan voor de tertiaire sector op te maken. Het is 

duidelijk dat een lokaal bestuur niet alleen tot de nodige reductie kan komen en dat er 

samenwerking nodig is met alle betrokken actoren: hogere overheden, organisaties en niet in 

het minst de bedrijven, organisaties en verenigingen zelf. In het actieplan van de gemeente 

wordt aangegeven wat de gemeente binnen haar bereik en mogelijkheden kan betekenen. 

De acties binnen de tertiaire sector kunnen we onderverdelen in volgende groepen :  

1. Lokale economie : acties die kantoren, winkels, horeca,… ondersteunen bij 

energiebesparing op gebouwtechnisch of procesmatig vlak; 

2. Hernieuwbare energie : acties die kantoren, winkels, horeca,… ondersteunen bij de 

toepassing van hernieuwbare energie; 

3. Cultuur – recreatie : acties specifiek gericht naar de cultuursector, organisaties, 

gemeentschapsvoorzieningen,… 

4. Acties gericht naar energiebesparing bij scholen door gedragsverandering of kleine 

ingrepen (de gemeentelijke scholen zijn onder eigen werking opgenomen). 

  

                                                
10 De Vlaamse overheid gaf de opdracht aan VITO om het besparingspotentieel van verschillende 

energiebesparende maatregelen te berekenen. Het bleek niet mogelijk om dit op actieniveau te gaan berekenen. 
Voor de belangrijkste maatregelen heeft VITO een tool ontwikkelt waarmee gemeenten per sector de nodige 
berekeningen kunnen maken. 
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Tertiaire sector - actietabel 
 

 

 

EEN GREEP UIT DE ACTIES :  

 

 Samen met verschillende deelsectoren binnen de lokale economie in Hoogstraten 

een campagne opzetten over CO2-reductie. 

 

 De gemeentelijke toelagereglementen voor de sector Cultuur, Vrije Tijd en 

Samenleving aanvullen of aanpassen met doelstellingen tot energiebesparing. 

 

 Hoogstraatse basisscholen begeleiden tot een MOS-school of een Klimaatschool, 

waarbij energiebesparing als onderdeel van het schoolbeleid verankerd wordt. 

 

 

 

Een volledig overzicht van alle acties voor de tertiaire sector is in de volgende tabel 

weergegeven. 
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Eigen werking 
 

WAT LEREN DE CIJFERS? 

 

 

 

De gemeentelijke werking11 vertegenwoordigt 1% in de totale CO2 – uitstoot op het 

grondgebied. De uitstoot is verbonden aan het verwarmen van gebouwen, gebruik van 

elektrische apparaten en verlichting, verplaatsingen en werken met machines en toestellen. 

Bij elk van deze energieverbruikers bevindt zich nog besparingspotentieel. 

 

Grafieken : het aandeel van energiebronnen in kWh en CO2  uitstoot voor 2011 Bron : 

nulmeting VITO  

  

                                                
11 De verbruiken van het OCMW zijn hier nog niet bij opgenomen. Die zitten verwerkt bij de tertiaire 
sector. 
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Grafieken : het aandeel van de eigen gebouwen, openbare verlichting en wagenpark in het 

totaal energieverbruik  Bron : nulmeting VITO  

 

 

Het voornaamste deel van het energieverbruik en CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het 

verwarmen en het gebruik van verlichting en elektrische apparatuur in gebouwen. Het eigen 

wagenpark neemt slechts 4% voor haar rekening. De openbare verlichting in Hoogstraten is 

goed voor 14 van het energieverbruik. 

 

De acties binnen de tertiaire sector kunnen we onderverdelen in volgende groepen :  

1. het energieverbruik in de eigen gebouwen verminderen met 20%; 

2. hernieuwbare energie toepassen in eigen gebouwen; 

3. het verbruik van de openbare verlichting verder doen dalen; 

4. het eigen wagenpark verduurzamen en de uitstoot van woon-werkverkeer en werk-

werkverkeer verminderen. 
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Eigen werking - actietabel 
 

 

 

EEN GREEP UIT DE ACTIES :  

 

 Een energiezorgplan opmaken voor de gemeentelijke en OCMW – gebouwen voor 

de periode 2015 – 2020, waarin maatregelen zijn opgenomen om een CO2-reductie 

van 20% te halen. 

 

 Bij nieuwbouwprojecten minimaal de “Laagenergienorm” voor gebouwen hanteren 

en streven naar passiefbouw. 

 

 Het potentieel onderzoeken om verder te besparen op het bestaande tijdsregime voor 

openbare verlichting. 

 

 Bij nieuwe aankopen van voertuigen wordt de Total Cost of Ownership en de Ecoscore 

van het voertuig als criteria toegepast. 

 

 

 

Een volledig overzicht van alle acties voor de eigen werking is in de volgende tabel 

weergegeven. 
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Participatie 
 

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewoners en bezoekers spelen een onmisbare rol 

in het klimaatbeleid en de uitvoering van concrete acties en maatregelen. Het stadsbestuur 

engageert zich om zoveel mogelijk mensen vanuit verschillende achtergronden te betrekken 

in dit verhaal, ook de inwoners voor wie thema’s als energiebesparing en klimaat moeilijk te 

vatten zijn.  

 

Participatie vormt een rode draad doorheen de actieplannen. In bijhorende actietabel zitten 

nieuwe acties opgenomen rond communicatie, inspraak en samenwerking. In de plannen 

van de overige sectoren zijn eveneens acties opgenomen waarbij participatie een sleutelrol 

heeft. Om een volledig overzicht te geven, zijn deze in bijhorende tabel herhaald. De acties 

hebben een kruisje in de kolom “kopie uit een andere actielijst”. 

 

Met participatie willen we het volgende bereiken 

1. Inspireren, goede voorbeelden in de kijker zetten, … 

2. Mensen in groep in beweging zette en/ of begeleiden, netwerken tot stand 

brengen,… 

3. Inhoudelijke inbreng of adviesverlening voor het lokaal klimaatbeleid doen 

ontwikkelen 

4. Inhoudelijk communiceren over het klimaatactieplan, werken aan de planning,… 
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Participatie - actietabel 
 

 

 

EEN GREEP UIT DE ACTIES :  

 

 Verder bouwen op het participatietraject met kinderen over klimaatverandering – 

kinderen blijven betrekken bij lokale acties om minder CO2 uit te stoten. 

 

 IOK ondersteunen bij het opbouwen van een brede, regionale participatie aan Kempen 

2020, waarbij maximale, actieve betrokkenheid wordt beoogd via samenwerking en 

partnerschap. 

 

 Een brochure / flyer per sector ontwikkelen waarin de krachtlijnen van het 

klimaatactieplan zijn opgenomen en die gebruikt kan worden om de verschillende 

sectoren mee aan te zetten om zelf actie te ondernemen. 

 

 Extern en intern communiceren over klimaatverandering en over acties om de CO2-

uitstoot te reduceren, in het Noorden en het Zuiden. 

 

 

Een volledig overzicht van alle acties voor de participatie is in de volgende tabel weergegeven. 
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Bijlagen 

 

1. Beslissing Gemeenteraad 24/02/2014 : goedkeuring van de ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant 

2. Verslag IOK – intern inspraakmoment voor de diensten en het College 

3. Verslag extern inspraakmoment voor de leden van de Gemeenteraad, betrokken 

adviesraden en de dorpsraden 

4. Artikel IOK infomagazine – inspraakmoment voor kinderen 


